
O procedimento de reconhecimento de filiação socioafetiva realizado extrajudicialmente 
perante os Oficiais de Registro Civil de Pessoas Naturais, previsto e disciplinado em âm-
bito nacional pelo Provimento 63 da Corregedoria Nacional de Justiça, sofreu significati-
vas alterações com o advento do Provimento 83 do mesmo órgão.

Dentre as principais novidades estão o estabelecimento de idade mínima para o reco-
nhecido, a necessidade de apuração objetiva da socioafetividade, o obrigatório encami-
nhamento do procedimento ao Ministério Público como condição para realização do ato 
averbatório do reconhecimento de filiação socioafetiva, assim como a limitação da mul-
tiparentalidade ao acréscimo de um ascendente socioafetivo, seja pelo lado paterno ou 
materno. 

Desta forma, almejando a padronização do entendimento acerca do novo procedimento 
de reconhecimento de filiação socioafetiva realizado perante os Oficiais de Registro Civil 
das Pessoas Naturais de todo o país, a ARPEN/BR apresenta a presente NOTA TÉCNICA 
sobre o Provimento nº 83 da CNJ nos seguintes termos:

I) Base normativa do Procedimento de Reconhecimento de Filiação Socioafetiva: 
Provimentos 63 e 83 da Corregedoria Nacional de Justiça;

II) Competência para o processamento do pedido: Oficial de Registro Civil das Pesso-
as Naturais, ainda que diverso daquele em que foi lavrado o assento de nascimento (art. 
11, caput do Prov. 63 da CNJ).

III) Possibilidade de envio via E-protocolo (CRC): Sim (art. 3º, IV do Prov. 46 da CNJ).

IV) Legitimidade

Quem pode reconhecer: Pai ou mãe socioafetivo, desde que: I) maior de 18 anos, inde-
pendentemente do estado civil (art. 10, §2º do Prov. 63 da CNJ); II) não seja irmão ou as-
cendente do reconhecido (art. 10, §3º do Prov. 63 da CNJ); III) seja pelo menos dezesseis 
anos mais velho que o filho a ser reconhecido (art. 10, §4º do Prov. 63 da CNJ); IV) não 
haja discussão judicial sobre o reconhecimento de paternidade (ou maternidade se for o 
caso) ou de adoção (art. 13 do Prov. 63 da CNJ).

Quem pode ser reconhecido: Pessoa maior de 12 anos de idade (art. 10, caput do Prov. 
63 da CNJ, alterado pelo Prov. 83 da CNJ), devendo-se sempre ser colhido seu consen-
timento, inclusive se menor de 18 anos (art. 11, §4º do Prov. 63 da CNJ, alterado pelo 
Prov. 83 da CNJ). 
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No caso de reconhecimento de menor de 18 anos, o Oficial igualmente exigirá a anuên-
cia dos pais “registrais” do reconhecido (art. 11, §3º do Prov. 63 da CNJ), remetendo-se 
o procedimento ao juiz competente nos termos da legislação local nos casos de falta ou 
impossibilidade de manifestação válida destes ou do reconhecido, quando exigido (art. 
11, §6º do Prov. 63 da CNJ).

Recomendação: Embora não seja necessária a anuência dos pais “registrais” quando o 
reconhecido for emancipado ou maior de idade, recomenda-se sua coleta como meio de 
prova adicional à comprovação da afetividade, nos termos do art. 10-A, §2º do Prov. 63, 
incluído pelo Prov. 83 do CNJ.

Serão observadas as regras da tomada de decisão apoiada quando o procedimento envol-
ver a participação de pessoa com deficiência (art. 11, §7º do Prov. 63 da CNJ).

V) Documentação necessária: 
1) Documento de identificação original com foto original do requerente (pai ou mãe so-
cioafetiva), do reconhecido e dos pais biológicos (se for o caso);
2) Certidão original de nascimento do reconhecido;
3) Comprovação do vinculo afetivo: a paternidade ou a maternidade socioafetiva deve ser 
estável e deve estar exteriorizada socialmente (posse de estado de filho). Para comprová-
-la, deverá o registrador se valer de apuração objetiva por intermédio de elementos con-
cretos (art. 10-A, caput e §1º do Provimento 63 da CNJ, incluídos pelo Prov. 83 da CNJ).    

O requerente, por seu turno, demonstrará a afetividade por todos os meios em direito ad-
mitidos, bem como por documentos, tais como: apontamento escolar como responsável 
ou representante do aluno; inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão 
de previdência; registro oficial de que residem na mesma unidade domiciliar; vínculo 
de conjugalidade – casamento ou união estável – com o ascendente biológico; inscrição 
como dependente do requerente em entidades associativas; fotografias em celebrações 
relevantes; declaração de testemunhas com firma reconhecida (art. 10-A, §2º do Provi-
mento 63 da CNJ, incluído pelo Prov. 83 da CNJ).

Nota-se que, como consequência do princípio da instância, caberá ao requerente a de-
monstração da existência da afetividade ao registrador. Dentre os meios de comprovação 
em direito admitidos, privilegiou-se a forma documental, tendo o citado parágrafo trazido 
expressamente sete modalidades de documentos que poderão demonstrar a filiação socio-
afetiva. Não foi estabelecida a obrigatoriedade da apresentação de todos os documentos 
ali elencados. Pelo contrário, foi utilizada a expressão “tais como”, indicando tratar-se de 
rol meramente exemplificativo. 

A ausência destes documentos, desde que justificada, não obsta o reconhecimento. Toda-
via, deverá o registrador atestar de que forma apurou o vínculo socioafetivo (art. 10-A, 
§3º do Provimento 63 da CNJ, incluído pelo Prov. 83 da CNJ). Os documentos colhidos 
na apuração do vínculo socioafetivo deverão ser arquivados pelo registrador (originais ou 
cópias) juntamente com o requerimento (art. 10-A, §4º do Prov. 63 da CNJ, incluído pelo 
Prov. 83 da CNJ).



VI) Instrumentos de reconhecimento: 1) Termo próprio (Anexo VI do Prov. 63 da 
CNJ); ou 2) Documento público ou particular de disposição de última vontade (art. 11, 
§8º do Prov. 63 da CNJ).

VII) Ministério Público (art. 11, §9º do Prov. 63 da CNJ, incluído pelo Prov. 83 da CNJ): 
Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafe-
tiva, o registrador encaminhará o expediente ao representante do Ministério Público para 
parecer conclusivo. Se favorável ao reconhecimento, o registrador procederá à averbação 
da paternidade ou maternidade socioafetiva. Se desfavorável, o registrador não procederá 
à averbação, comunicará o ocorrido ao requerente e arquivará o expediente. Se houver 
dúvida por parte do Ministério Público, o procedimento deverá ser encaminhado ao juízo 
competente para dirimi-la.

Recomendação: Como o provimento não prevê qualquer exceção à regra do envio ao 
órgão ministerial, recomenda-se o envio de todos os procedimentos realizados, inclusive 
os referentes a reconhecido maior de idade, salvo dispensa expressa daquele órgão para 
este último caso.

VIII) Recusa: Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade, simulação ou 
dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a 
recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz competente nos termos da le-
gislação local (art. 12 do Prov. 63 da CNJ).

IX) Multiparentalidade (art. 14 do Prov. 63 da CNJ alterado pelo Prov. 83 da CNJ). O 
reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realiza-
do de forma unilateral, somente sendo permitida a inclusão de um ascendente socioafeti-
vo, seja do lado paterno ou do materno. A inclusão de mais de um ascendente socioafetivo 
deverá tramitar pela via judicial.

X) Consequência do reconhecimento
1) O reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade socioafetivo será irre-
vogável (art. 10, §1º do Prov. 63 da CNJ), somente podendo ser desconstituído pela via 
judicial, nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação;
2) O reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obsta-
culizará a discussão judicial sobre a verdade biológica (art. 15 do Prov. 63 da CNJ).
3) O reconhecido passará a ter todos os direitos legais de filho (sucessórios, alimentícios, 
nome, etc) em igualdade com os filhos biológicos ou adotivos, sem distinção. 
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